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Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Koulu jatkuu taas ja tunnelma täällä on odottavan in-
nostunut. Kaiken sen keskellä, mikä on pielessä maa 
-planeetalla, on edelleen olemassa Jumala, joka 
Jeesuksen Kristuksen kautta on luonut meidät ylen 
ihmeellisesti. On aivan välttämätöntä pitää katseem-
me kiinnitettynä Herraan, kaiken Luojaan ja palvoa 
Häntä. Olen kauhistunut aidon palvonnan puutteesta 
nykypäivän seurakunnissa ja siitä, kuinka vähän pal-
vontalauluja enää kirjoitetaan. Ylistyksessä on kyse 
siitä, mitä Jumala tekee yleisesti meille ja erityisesti minulle. Palvonta on aivan eri 
asia. Se on julistus siitä, kuka Jumala on. Palvontalaulut eivät ole pitkiä rimpsuja. 
Niissä ei tarvitse olla monia säkeistöjä ja niiden tulisi alkaa rohkealla julistuksella 
kuten: ”Sinä olet…” Esimerkiksi: ”Herra, sinä olet Pyhä,” tai ”Herra, sinä olet kau-
nis,” tai ”Herra olet suurenmoinen.” 

Pysäytä tämän uutiskirjeen lukemisesi ystäväni, ja ala hiljaa toistamaan yhtä näis-
tä kolmesta lauseesta, jotka kuvaavat Jumalaa ja katso, mitä tapahtuu sisälläsi. 
Palvonta ei nimittäin ole riippuvainen ajasta, paikasta tai tilanteesta. Palvonnassa 
on kyse sydämestä, jota Pyhän Hengen tuli on koskettanut, ja joka sitten ilmai-
see Herralle sitä, kuka Hän on. Pinnalliset laulut syntyvät pinnallisista sydämistä, 
ja niin kutsuttu nykypäivän ylistys on suurimmaksi osin pinnallista mongerrusta. 
Joistakin seurakunnista tulevia lauluja en anna edes soittaa kokouksissamme. 
Sellaiset laulut tuovat mukanaan masennuksen, kuoleman ja turmion hengen. 
Aito palvonta nostaa hengen, inspiroi mielen ja rakentaa koko olemustamme. Aito 
palvonta motivoi meitä kestämään kaiken sen, mitä kohtaamme elämässämme ja 
ajaa meitä kohti läheisempää suhdetta Herraan. Seurakunta tarvitsee tätä kipeästi 
nykypäivänä, kun viiletämme vauhdilla antikristillistä järjestelmää kohti.

Koululaiset ovat palanneet kouluun hyvin nälkäisinä Jumalan puoleen. Ehdotin 
lauantain jumalanpalveluksessamme, että pitäisimme läpi yön jatkuvan rukousko-
kouksen heidän kokeidensa puolesta, mikä vastaanotettiin käsien taputtamisten ja 
huudahduksien jylinällä. Useimmat heistä eivät ole huolissaan Covid-19 epidemi-
asta, eikä kukaan tunne ikäryhmästään ketään, joka olisi sairastunut, saati sitten 
kuollut siihen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ihmisiä olisi kuollut koronavirukseen. 
Mutta useimmissa näissä tapauksista on olemassa joku toinen terveyteen vai-
kuttava seikka, joka tekee tartunnasta vakavan ja saa potilaan kriisitilanteeseen. 
Näiden nuorten myönteinen asenne on virkistävää, ja jos jollain heistä on vähän-
kään negatiivisuutta, se on perintöä heidän vanhemmiltaan tai tädeiltään ja sedil-
tään. Näiden oppilaiden asenne ja ajattelumalli tekee heidän opettamisestaan niin 
helppoa ja miellyttävää. Näin asioiden tulisi olla joka paikassa, ja varsinkin niiden 
keskuudessa jotka tunnustavat Jeesuksen nimeä. On niin lannistavaa nähdä ne-
gatiivisia ja lannistuneita kristittyjä. Mieleeni muistuu Raamatun neljä spitaalista, 
jotka sanoivat toisilleen: ”Miksi istumme täällä kuolemassa?” Huolimatta heidän 
nälästään ja spitaalitaudistaan ja kaikesta muusta, mikä oli pielessä, he kykenivät 
ajattelemaan selkeästi ja heillä oli positiivinen asenne, mikä puuttuu useimmilta 
uskovilta. On aika ottaa suhteemme Herran kanssa tosissaan ja elää merkityksel-
listä elämää Hänen kunniakseen.

Apostolisen konferenssin 

ilmoittautuminen 

alkanut!

Katso s. 3 ja 4
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Kalibu Akatemiasta varastettiin vastikään noin 8400 euron arvosta palkkarahoja. Ryöstö tehtiin erään kirjanpitäjämme toi-
mistosta, joka oli vastoin kaikkia määräyksiä jättänyt rahat sinne yöksi, eli jättänyt viemättä ne kassakaappiin. Olen jo pit-
kään sanonut malawilaisille, että he puhuvat liikaa tietyistä asioista, jotka saavat heidät näyttämään tärkeiltä, he toitottavat 
niistä aivan liian lujaa. Kun malawilainen kertoo ystävälleen, että hän on menossa pankkiin nostamaan palkkarahoja, se saa 
hänet näyttämään tärkeältä tuoden virheellisen ylempiarvoisuuden tunteen hänelle ystävänsä edessä. Kohta koko maailma 
tietää, että toimistoon on tulossa rahaa. Ei kestä kauaakaan, kun silmät, jotka tarkkailevat asioita seuraavat henkilökunnan 
tapoja ja oppivat tuntemaan heidän heikkoutensa. 

Saimme nopeasti selville, että varkaudessa oli kyse henkilöstä Kalibu Akatemian sisällä. Aloimme nopeasti esirukoilemaan, 
että Herra nappaa varkaat kiinni. Varkaus tapahtui varhain maanantai-iltapäivällä edellisellä viikolla ja seuraavana maanan-
taina varkaat pidätettiin lähes viidensadan kilometrin päässä koululta. Olimme pyytäneet Herralta paljon viisautta käsittääk-
semme heidän toimintatapansa ja tämä oli Hänen vastauksensa! Nyt rikollisten täytyy enää näyttää, mihin ovat kätkeneet 
rahat. On surullista, että yksi varkaista on erään pastorin poika, ja toinen toisen pastorin sisarenpoika. 

Kuinka uskollinen Jumalamme onkaan, ja kaiken ylistyksen arvoinen!   

- Michael Howard

Todistuksia

Pastori Michaelin pitämä Webinaari oli aivan ihana. On valtava siunaus 
voida osallistua omasta kodista käsin kokoukseen. Minun on vaikea pääs-
tä osallistumaan kokouksiin, koska en omista autoa ja olen pienen lapsen 
yksinhuoltaja. Lisäksi minulla olen fyysisesti kipeä, mutta tällä tavoin en 
jää paitsi virvoittavasta opetuksesta. Pastorin opetuksia kuunnellessa sitä 
huokaa niin usein Jumalalle, että Jumala tätä minullekin, vaikka en aina 
ihan kaikkea edes ymmärrä. Mutta täytyykö edes, kun Pyhä Henki voi teh-
dä työtään minussa, jopa silloinkin, kun olen niin väsy ja osaamaton kui nyt 
kipeänä lapsen kanssa olen.

Jemina

Kalibuun on hankittu edullisia vähän käytettyjä autoja Japanista. Autoja 
tarvitaan Kalibun työssä mm. vieraiden kuljettamiseen, tavaroiden kul-
jettamiseen ja seurakuntavierailujen tekemiseen. Auto on välttämätön 
kulkuväline Malawissa, jossa ei ole samanlaista joukkoliikennettä kuin 
Suomessa. Out of Africa tuki Kalibua maksamalla autojen lähettämisen 
kontissa Japanin Jokohamasta Mosambikin Beiraan.
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Tervetuloa Apostoliseen konferenssiin Pihlavan leirikeskukseen Säkylässä!

Järjestämme 28.11.-5.12. Apostolisen konferenssin Säkylä-Köyliön seurakunnan leirikeskuksessa Säkylässä (os. 
Lehmuuntie 35, 27800 Säkylä). Konferenssi alkaa lounaalla lauantaina 28.11. klo 13 ja päättyy aamupalalle lauantaina 
5.12. klo 8. Apostolisen konferenssin opettajina toimivat pastorit Dutch VanderVlucht ja Michael Howard. Konferenssin 
aihe ilmoitetaan myöhemmin.

Covid-19-pandemia saattaa aiheuttaa joitain muutoksia konferenssiin. Oppitunnit toteutetaan etänä Zoom-sovelluksen 
kautta, jos senhetkiset matkustusrajoitukset estävät opettajien pääsyn Suomeen. Säkylä-Köyliön seurakunnalla on 
oikeus peruuttaa konferenssin järjestäminen, jos epidemiatilanne Suomessa vaatii sitä. Jos konferenssi peruuntuu, 
maksetut konferenssimaksut palautetaan ilmoittautuneille. Muutoin epidemia huomioidaan konferenssissa väljyytenä 
majoitus-, oppitunti- ja ruokailutilanteissa sekä huolehtimalla hyvin henkilökohtaisesta hygieniasta.

Konferenssipaikka:

Pihlavan leirikeskuksen esittelyn löydät osoitteesta www.sakyla-koylionseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pihlavan-leirikeskus. 
Leirikeskus sijaitsee saaressa autotien päässä ja jokaisesta huoneesta on järvinäköala.

 
Konferenssin hinnat: 

Apostolisen konferenssin hinta on 385€, johon sisältyy täysihoito omilla liinavaatteilla sekä kolme saunomiskertaa. 
Liinavaatteet on mahdollista saada myös leirikeskuksesta lisämaksua vastaan. Jos pystyt osallistumaan konferenssin 
vain osan aikaa, hinta sovitaan erikseen ilmoittautumisen yhteydessä.   

Konferenssin majoitus:

Konferenssin majoitus on Pihlavan leirikeskuksessa 4-5 hengen huoneissa, joihin majoitetaan 3-4 henkilöä. Aviopa-
reille järjestetään omat huoneet. Kerro ilmoittautuessa huonekaveri toiveesi. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja 
wc. Halutessasi voit myös hankkia itsellesi toisen majoituspaikan.

Konferenssin ruokailut: 

Konferenssissa tarjottava ruoka on laktoositonta. Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Konferenssiin saapuminen:

Kätevimmin Pihlavan leirikeskukseen pääsee omalla autolla. Pihassa on parkkipaikkoja 14 autolle. Julkisilla Säkylään 
pääsee bussilla. Järjestämme autokyydin bussiasemalta leirikeskukseen. Olemme selvittäneet parhaat liikenneyhtey-
det (juna & bussi) eri puolilta Suomea Säkylään saapumis- ja lähtöpäivänä. Voit tiedustella niitä konferenssin yhteysh-
enkilöltämme Maria Eklundilta (yhteystiedot alla).

Konferenssiin ilmoittautuminen:

Konferenssia koskevat tiedustelut ja ilmoittautuminen m.kivijarvi.eklund@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 
040-8654478 perjantaihin 13.11. mennessä. 

Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
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Kalibu Akatemian etäopetusjakso koronaviruspandemian aikana

Kalibu Akatemian kolmas lukukausi pidettiin etäopetuksena. Malawin hallitus piti koulut suljettuina luokkahuoneissa to-
teutettavasta opetuksesta maaliskuusta asti, vaikka koronavirus ei ole levinnytkään merkittävästi maassa. Pastori Micha-
el ja koulun henkilökunta, joka on saanut erityisapua Kalibun tietotekniikkaosastolta toteutti internet-alustan kautta etä-
koulun, joka on yksi parhaista koko maassa. Suomalainen Raamattuyliopiston opiskelija Asko Pesola antoi merkittävän 
työpanoksen alustan hankkimiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen liittyvissä asioissa.

On upea rukousvastaus, että koulut ovat nyt avautuneet uuden lukuvuoden alettua syyskuussa. Yhteiskunnan sulkemi-
nen on aiheuttanut paljon taloudellisia, sosiaalisia ja hengellisiä vaikeuksia sekä oppilaskunnalle että koko maalle. 

Kalibun palvelutyöstä 

 
 3. Majoituspaikkasi (missä majoitut, tarvitsetko mahdollisesti kämppäkaveria/kavereita)
 4. Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
 5.  Mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kaikki ruoka on laktoositonta.
 6. Tarvitsetko kyytiä Säkylän linja-autoasemalta tai jos saavut omalla autolla, 
  voitko auttaa osallistujien hakemisessa sieltä.  

Konferenssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29. Viite 2778. 

Tarkemmat ohjeet ja konferenssin aikataulu lähetetään infokirjeessä marraskuun loppupuolella. 

Lämpimästi tervetuloa Säkylään!

t: Out of African tiimi
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Paikallisten pastorien tukeminen

Malawissa, Mosambikissa, Kongossa ja Etelä-Sudanissa paikalliset seurakunnan johtajamme tekevät kovasti töi-
tä saarnaten evankeliumia, istuttaen seurakuntia ja kasvattaen paikallisseurakuntiaan. Elämä on haastavaa näillä 
Afrikan köyhillä syrjäseuduilla. Suurin osa Kalibun seurakuntien johtajista on maanviljelijöitä, ja he tekevät palvelu-
työtä ilman palkkaa. Vuodesta 1990 lähtien palvelutyö on sitoutunut tukemaan yli 250 näistä paikallisista pastoreista. 
Yhdysvalloissa, Englannissa ja Suomessa on tukijoita, jotka antavat säännöllisesti näille miehille ja naisille, jotka ovat 
Jumalan työn etulinjassa Afrikassa.   

Katastrofiapu Afrikassa

Kalibun palvelutyö on ollut johtavassa asemassa Malawissa ja Mosambikissa auttamassa silloin, kun luonnonkata-
strofi, kuivuus tai tulva iskee syrjäseuduille. Vuonna 2019 Idai-syklonin iskiessä Mosambikiin ja Malawiin kokonaiset 
kylät tuhoutuivat. Tulva vei myös joidenkin seurakuntalaistemme kodit ja jotkut seurakuntarakennuksemme mukanaan. 
Kalibu puuttui tilanteeseen jakamalla avustuspakkauksia joissa oli tärkeimpiä ruokatarvikkeita ja tarpeellisia kotitalo-
ustavaroita, sekä myös jakamalla vaatteita ja taloudellista apua. Malawin hallitus on tunnustanut  palvelutyön jakaman 
avun merkityksen, joka helpottaa näiden alueiden kärsimystä. Monet tukijoistamme antoivat avokätisen lahjan, jolloin 
pystyimme puuttumaan tilanteeseen ja auttamaan siellä, missä pystyimme.   

Seurakunnan kokous Ugandassa



Yhteystiedot:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47 
33470 Ylöjärvi

puhelin:
+358 50 494 9546
Sähköposti: 
info@ooa.fi, kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 50 494 9546
Sähköposti:
leskenropo@ooa.fi
-----------------------------------

Tilinumero:

IBAN 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenume-
rot:

Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa 
koko työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  (sis. 
Kalibu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, pasto-
rikannatuksen ja humanitääri-
sen avustustyön, mm. Ugandan 
pakolaisleirityö)

Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ro-
po-vanhuskylän ja Kalibun 
klinikan)

Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371 
ovat poistuneet käytöstä.

Rahankeräysluvan saaja : Out of Africa ry 
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019
Keräysaika: 9.3.2019 – 31.12.2020 
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 
- Lähetys- ja koulutustyöhön sekä avustus- ja kehitysyhteistyöhön Afrikassa, pääasiallisesti Malawissa, 
Mosambikissa ja Ugandassa. 
- Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan kristillisen koulutustyön mahdollistamiseen ja tukemiseen. 
Koulutustyöhön sisältyy kokoustoimintaa, erilaisia koulutuksia sekä radio-ohjelmien ja painotuotteiden 
tuottamista. 

Keräystavat: Vedotaan yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein, internet-ilmoituksin, radiossa ja tv:ssä ja 
lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunu-
meroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.

Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin 
vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten 
toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi. Kiitos tuestasi!

Out of African tapahtumia 2020

Kotikokoukset Ulvilassa maanantaisin klo 18
Tiedustelut: korpi.mikko@gmail.com 

4.10. Jyväskylä 
Kokoukset Sepänkeskuksessa klo 14.30 ja 17. Osoite Kyllikinkatu 1, 40100 

Jyväskylä

1.11. Jyväskylä 
Kokoukset Sepänkeskuksessa klo 14.30 ja 17. Osoite Kyllikinkatu 1, 40100 

Jyväskylä

14.11. Kangasniemi 
Kokous klo. 14.00 

Tiedustelut marjo.ignatius@gmail.com

28.11-5.12. Säkylä
Apostolinen konferenssi

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. 044-0837822 tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tila-
usta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdes-
säsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos! 

Viime kesän ja talven Apostolisten konferenssien äänitteet ovat saatavilla hintaan 
50€. Kesän konferenssin aihe oli Lopun ajat, talven puolestaan Esirukous. Äänit-
teet ovat mp3-muodossa, ja ne voi tilata CD-sarjana (vain Mp3) tai USB-tikulla 
(tikun hinta sisältyy hintaan) Tilaukset kauppa@ooa.fi tai puh. 044-0837822. 

Webinaarin ”Kaikki lähteeni on Sinussa” -äänitteet tilattavissa p. 044-0837822 tai 
kauppa@ooa.fi hintaan 25€. Formaatit Mp3-muodossa USB-muistitikulle (tikku si-
sältyy hintaan) tai cd:lle. Myös kesäkuun ”Kristuksen vanki” Webinaarin äänitteet 
edelleen saatavilla samaan hintaan.


